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Jestem osobą mającą
mnóstwo pasji. Ciągle szukam

czegoś nowego, nieznanego,

ciekawego. Lubię uczyć się

nowych rzeczy, poznawać

świat na swój sposób. Na
kolejnych slajdach chciała-

bym przedstawić kilka

najważniejszych dla mnie

zajęć, którymi zajmuję się już

od dawna. Zapraszam do
oglądania!



Pierwszą i chyba najbardziej

rozpoznawalną przez wszystkich
moją pasją jest szydełkowanie. Już

w dzieciństwie moja babcia
nauczyła mnie robić samodzielnie
szydełkowy łańcuszek, a pierwszą

maskotkę wykonałam na lekcji
techniki mając 10 lat. Nie od razu

wszystko wychodziło idealnie,
pamiętam, jak ciężko było mi
zrozumieć instrukcję z rozpisanymi

oczkami, dopiero z perspektywy
czasu widzę jak wiele błędów

popełniłam tworząc pierwszą
zabawkę☺



Obok można zobaczyć jedną
z moich pierwszych i ostatnich

prac, w tej chwili mogę

śmiało powiedzieć, że na

prace szydełkowe poświę-

ciłam już setki godzin, a może
i tysiące? Czasami w wakacje

potrafiłam dziergać 6-7

godzin z przerwą tylko na

jedzenie. Sprawia mi to

ogromną radość, a dzierga-
jąc odpoczywam ☺



Jestem osobą raczej skromną i

pomimo tego, że wiele osób mnie
namawiało ,zdecydowałam się na

stworzenie swojej strony dopiero
niecały rok temu. W krótkim czasie
zaczęłam tworzyć na zamówienie,

a liczba osób zainteresowanych
moimi pracami stale rośnie. Wiele

mam kupuje maskotki dla swoich
pociech, tych mniejszych i tych
większych ☺ Bardzo motywuje mnie

do pracy to, że kawałek włóczki,
mojego czasu i serca może sprawić

komuś ogromną radość, A nawet
stać się ulubioną zabawką z
dzieciństwa.



A oto przykłady moich prac ☺













Kolejną moją pasją jest
jazda konna. Jeździć

zaczęłam w wieku 11 lat, a

miłością do koni „zaraziła”

mnie moja kuzynka Magda.

Była też moją pierwszą
instruktorką. Niestety z

powodu braku czasu jeżdżę

bardzo rzadko i

nieregularnie, ale za

każdym razem chętnie
wracam do stajni i uczę się

nowych rzeczy.



Kolejnym zamiłowaniem, o którym chciałabym wspomnieć
jest opieka nad zwierzętami. W krótkim czasie odkąd
zaczęłam jeździć konno zakupiłam swojego kucyka. Z
kuzynką w naszym niedużym mieście stworzyłyśmy własne
mini zoo ☺ Wspólnie opiekujemy się koniem, kucykiem,
kozą, trzema kotami i dwoma psami. Stajnię mamy kilka
metrów od domu, a że mieszkamy tuż obok siebie
spędzamy razem ze zwierzakamimnóstwoczasu.



Bardzo lubię łączyć swoje pasje, 

więc często zabieram włóczkę i 
szydełko na wybieg dla koni. 

Siadam wtedy w cieniu pod 
drzewem i dziergam ☺



Inną, trochę od-

biegającą od po-
przednich pasji jest

obróbka zdjęć. Od
dłuższego czasu
zajmuję się prze-

rabianie zdjęć,
usuwam elementy,

zmieniam kolory,
ale też tworzę
banery konkurso-

we czy reklamo-
we.



Ostatnie hobby, które chciałam opisać
to straż i wszystko co z nią związane.
Mój tata jest strażakiem Ochotniczej
Straży Pożarnej, więc od dzieciństwa
uczył mnie niezbędnych elementow w
wozie strazackim, części ubioru
strażaka, gdzie znajdują się dane
przedmioty w remizie. Obowiązkowo
jestem na każdych zawodach
strażackich i wspieram tatę. Wspólnie z
całym OSP organizujemy różne
wydarzenia dla mieszkańców, takie jak
np. Strażacki dzień dziecka. Chociaż ja
osobiście nie chcialabym być
strażakiem, to podziwiam takich ludzi
za odwagę, ogromną siłę i wytrwałość,
A także za to że umieją połączyć
pracę zawodową z wyjazdami straży
do różnych akcji.



Mam nadzieję, że moja 
krótka, ale treściwa 

prezentacja się podobała ☺

Dziękuję za uwagę! 


